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Bona vesprada a tothom:
Partim de la premissa que les Administracions Públiques son l’eix principal, en la promoció de la gestió del coneixement,
no només en la economia d’un país o una regió, si no també en tots el àmbits de les seves competències.
Actualment Espanya es troba per sota de la mitjana europea i d’altres països com son el Japó i els Estats Units, en l’ús de les
noves tecnologies de la informació. Aquesta situació bé donada per la poca inversió que es fa en els següents camps:
• EDUCACIÓ. (BASE VERTEBRADORA DE L’ENRIQUIMENT D’UN PAIS TANT A NIVELL DEL CONEIXEMENT COM DE PERSONAL
ALTAMENT QUALIFICAT).
•INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT. (INNOVACIÓ EN EL SECTOR EMPRESARIAL)
Altrament, cal dir, que hi ha regions dins l’estat espanyol que s’han desmarcat en el àmbit de l’ús de les noves tecnologies de
la informació i conseqüentment en la promoció de la gestió del coneixement:
Tenim com exemple molt clar, La Comunitat autònoma d’extremadura, que a l’any 2002 va iniciar el projecte LINEX, que es
una distribució de software lliure basada en linux. Aquest projecte va ser portat a terme per la “Consejería de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico” de dita Comunitat, que ha sigut pionera amb el suport d’organismes públics i
privats, en l’ implantació d’aquest projecte en l’àmbit educatiu i de la pròpia administració.
La filosofia d’aquest projecte esta basat:
1 L’ informació i el coneixement ha de ser a l’abast de tothom.
2 Software Lliure: Té dues qualitats essencials:
2.1. el seu codi es lliure i obert.
2.2. No té caràcter comercial.( Software propietari: Windows: es un producte amb llicencia que s’ha de
comprar i el seu codi no es obert.
Aviat, d’altres comunitats autònomes es varen adonar de seguida de les possibilitats d’aquest projecte i han començat a
implantar-lo. Andalusia amb en Guadalinex, la Comunitat Valenciana amb el LliureX, Castella La Manxa amb el Molinux.
Tant es l’abast d’aquest projecte, que actualment, Extremadura està per sobre de la mitjana espanyola en economia del
coneixement.
Aquest augment es degut a que Extremadura ha generat tan interès per el software lliure i la societat de l’ informació, que
empreses com IBM o INDRA, ja han instal·lat les seves industries de software a la Comunitat Extremenya. D’aquí que la seva
economia del coneixement genera molt de treball i riquesa fins al punt que a iniciativa de la pròpia administració ha generat
empreses basades en el coneixement.
Actualment molts extremenys utilitzen LINEX en els equipaments públics. Com a dades importants val la pena destacar:
•El parc d’ordinadors de la Junta de Extremadura a finals d’aquest any serà de 86.500, repartits en 70.000 per educació,
10.000 per l’administració general, sistema sanitari 4.000 equipaments i la resta es compraran al llarg d’aquest any.
•El 86,8 % d’aquests equipaments funcionen amb LINEX.
• L’administració extremenya deixar de gastar diners en llicencies, manteniments, actualitzacions i centren els seus esforços
econòmics al desenvolupament d’una versió de Linex adaptada a cada conselleria.
•Al no rebre virus, els tècnics no han de perdre hores en desinfectar o reparar les maquines.
•D’aquesta manera el cost de desenvolupament, manteniment de LINEX es de 2 €uros per ordinador any.
Concloent, l’Administració extremenya ha fomentat la utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació,
donat la possibilitat, tan al sector agrari, empresarial, educatiu i la ciutadania en general, a l’accés a l’ informació i
conseqüentment aportant un valor afegit a la economia del coneixement en tots els àmbits de la seva regió.
Salutacions.
Jordi Moreno.

